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Historisk Samfund for Hardsyssel udsender med jævne mellemrum et elektronisk nyhedsbrev til vores medlemmer med
stort og småt om arrangementer, hvad bestyrelsen har gang i, og hvad du som medlem kan forvente og glæde dig til.

Historisk Samfund på Brejninggaard
Brejninggaard ved Spjald rummer et væld af gode historier som
herregård fra slutningen af 1600-tallet og som efterskole i 75 år
fra 1942. Hardsyssels Årbog 2017 rummer også mange gode
historier fra det midt- og vestjyske område.
Så på den måde gik alt op i en højere lokalhistorisk enhed, da
Historisk Samfund for Hardsyssel lørdag den 28. oktober holdt
Brejninggaard en regnvejrsdag i oktober
2017.

»Historiens Dag« på Brejninggaard Efterskole. Det blev et tilløbsstykke. Der var omkring 120 deltagere i arrangementet.
De mange deltagere fik et godt indblik i Brejninggaards historie som herregård og som efterskole. Det sørgede museumsinspektør Christian Ringskou, Ringkøbing-Skjern Museum, og
Brejninggaards tidligere forstander, Asger Gynther Nielsen, for i
den første del af mødet.
I anden del fik den store forsamling et forsmag på, hvad de kan
læse i 2017-udgaven af Hardsyssels Årbog, der blev offentlig-

Der var 120 deltagere i Historiens Dag på
Brejninggaard. Her lytter et udsnit af den
store forsamling til efterskolens tidligere forstander, Asger Gynther Nielsen.

gjort til lejligheden. Ud over Christian Ringskou, der også har en
artikel i bogen, fortalte fem forfattere til artikler i årets udgave om
baggrunden for og indholdet i deres gode historier. Efterfølgende
kunne medlemmer af foreningen få deres årbog med hjem.
Det var tredje år i træk, at Historisk Samfund arrangerede »Historiens Dag« med offentliggørelse af årets udgave af årbogen.
Arrangementet gentages i oktober 2018. Endnu er mødestedet
ikke aftalt, men foreningens medlemmer får besked hurtigst muligt via nyhedsbrevet og på den nye hjemmeside.
Historisk Samfund på ny hjemmeside

Asger Gynther Nielsen (til højre på billedet)
var forstander på Brejninggaard Efterskole
fra 1965 til 1998. Ved Historiens Dag fortalte
han om stedets spændende 75-årige historie som efterskole og sin egen forstandertid. Til venstre på billedet museumsinspektør Christian Ringskou, Ringkøbing-Skjern
Museum, der bl.a. fortalte om vandkraft,
produktion og handel på Brejninggaard og
i øvrigt også har en artikel om emnet i Hardsyssels Årbog 2017.

Historisk Samfund har fået en ny hjemmeside på adressen:
www.hardsyssel.org
Med et nyt grafisk design, flere informationer og nye søgemuligheder er den nye hjemmeside et led i moderniseringen af Historisk Samfunds profil. Den nye hjemmeside er blevet til i et
samarbejde med kommunikationsbureauet Complot, der har til
huse i Langerhuse ved Harboøre. Historisk Samfunds tovholder
på processen med den nye hjemmeside og ham, der som webmaster står for den fremtidige drift af hjemmesiden, er Jens Erik
Villadsen, der er medlem af foreningens bestyrelse.
Om processen fortæller Jens Erik Villadsen:
- I 2016 besluttede bestyrelsen, at vores logo skulle have et nyt
design, og at foreningen i det hele taget skulle have et nyt og
mere moderne look. Men vi understregede samtidig, at det var
vigtigt at bevare »ånden« i den hidtidige fortælling om Historisk
Samfund. Med dette udgangspunkt kontaktede vi kommunikati-

Fire af forfatterne til artikler i Hardsyssels
Årbog 2017 foran Brejninggaards hovedbygning. Det er fra venstre: Franz Jensen,
Verner Højersgaard, Per Madsen og Svend
Aage Madsen.

onsbureauet Complot, der i januar 2017 kom med forslag til et
nyt design, som bestyrelsen godkendte.
Med materialet fra Complot gik jeg i gang med at designe indholdet i en ny hjemmeside, bl.a. med hjælp fra foreningens hidtidige
webmaster, Kurt Guldbæk, som indtil videre også vedligeholder
de mange databaser, der er knyttet til hjemmesiden. Nu er www.
hardsyssel.org så synlig for enhver, men det er vigtigt at understrege, at hjemmesiden en rum tid endnu vil blive udbygget med
nye menuer og mere indhold.
Historisk Samfund på vandring
»I starten af 1900-tallet var udgivelsen af en årbog med artikler

Erik Degn fra Skarrild har til Hardsyssels
Årbog 2017 skrevet en artikel med titlen
»Hvad præsterne skrev i Skarrilds kirkebog
1725-1815«.

om vestjysk historie en drøm, der gik opfyldelse. Bogen udkom
ofte med 5-10 artikler. Man forsøgte at få indhold fra hele det
store område«.
Sådan står der i indledningen i en planche-udstilling, som Historisk Samfund har produceret. Baggrunden for udstillingen er, at
Hardsyssels Årbog nu er udkommet gennem 110 år.
Udstillingen havde premiere i forbindelse med Historiens Dag i
oktober på Brejninggaard Efterskole. Den bliver nu tilbudt bl.a.
biblioteker og museer i det midt- og vestjyske område som en
vandreudstilling. Indtil videre har Ringkøbing-Skjern Biblioteker

Redaktøren på Hardsyssels Årbog, Gudrun
Gormsen, med 2017-udgaven af bogen, der
blev offentliggjort ved Historiens Dag.

taget imod tilbuddet. Her vises den i uge 10 og uge 11.
På plancherne i udstillingen fortælles der bl.a. om nogle af de
skribenter, der gennem de mange år har medvirket med artikler i Hardsyssels Årbog, f.eks. Alfred Kaae fra Thorsted og H. P.
Hansen fra Herning, der har været blandt de flittigste bidragydere
med historier til årbogen.
Vandreudstillingen skal også ses i lyset af Historisk Samfunds
bestræbelser på at få flere medlemmer i foreningen og i det hele
taget at styrke interessen for lokalhistorien i det midt- og vestjyske område.

Historisk Samfunds plancheudstilling havde
premiere ved Historiens Dag i oktober på
Brejninggaard Efterskole. Her ses en del af
udstillingen.

Historisk Samfund på Politigården
Historisk Samfund for Hardsyssel er ikke i Politiets søgelys. Til
gengæld er Politiet i Historisk Samfunds søgelys lørdag den 10.
marts 2018. Da er Midt- og Vestjyllands Politis nye hovedkvarter
på Stationsvej i Holstebro ramme om foreningens årsmøde og
generalforsamling, hvortil alle er velkomne.
Det nye politihovedkvarter blev taget i brug i 2016. Det er arbejdsplads for ca. 450 ansatte med politidirektør Jens Kaasgaard
som øverste leder. Tidligere havde Midt- og Vestjyllands Politis
hovedkvarter til huse på mange forskellige adresser i Holstebro.

Forsiden til den nye hjemmeside.

Nu er det hele samlet på 12.000 kvadratmeter i syv etager.
Geografisk er Midt- og Vestjyllands Politi landets største politikreds. Den dækker 11 kommuner - Ikast-Brande, Silkeborg,
Ringkøbing-Skjern, Herning, Holstebro, Viborg, Skive, Lemvig,
Struer, Thisted og Morsø kommuner.
Deltagerne i Historisk Samfunds årsmøde den 10. marts får bl.a.
et godt indblik i politiets arbejde og en rundvisning i hovedkvarteret. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 10. marts 2018. Du

Midt- og Vestjyllands Politis nye hovedkvarter på Stationsvej i Holstebro.

får senere via vores nyhedsbrev flere informationer om årsmødet
og generalforsamlingen på Politigården i Holstebro.

